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Sdílení kol s českou stopou, dočká se i Praha?
Představte si, že 
ráno vyjdete z bytu, 
po ulici urazíte 
nějakých 300 m 
a u stojanu na rohu 
si vyberete kolo.

Z
a dvacet minut jste v práci, kolo 
vrátíte do stojanu a jdete si v klidu 
po svém. navečer si zase jiné kolo 
vyzvednete, dojedete si zacvičit, 

nakoupit nebo do kina a na noc ho uložíte. 
o nic se nestaráte, kolo jste si nemuseli 
koupit, neřešíte, kam ho doma dáte, a je 
vám jedno, jestli ho někdo poškodí nebo 
ukradne. prostě jen jezdíte, když potře-
bujete, a přes mobil platíte. Takhle by to 
v praze mohlo vypadat třeba už v roce 
2018.

Bikesharing neboli systém sdílení 
jízdních kol funguje už na více než 1100 
místech po celém světě. Jde o jednu z po-
dob takzvané sdílené ekonomiky. Vychází 
z předpokladu, že ne každou věc, kterou 
používáte, musíte nutně také vlastnit. 
Bohatě stačí, když k ní máte bezproblémo-
vý přístup vy i lidé ve vašem okolí. Takové 
kolo, pokud ho využíváte jako dopravní 
prostředek, potřebujete denně reálně 
třeba na hodinku či dvě. mezitím ho ale 
mohou používat ostatní.

Tento systém je výhodný pro všechny. 
Šetří lidem peníze (nemusí si pořizovat 

vlastní kola), šetří čas (nestarají se o servis 
a nemusí hledat bezpečné místo, kde kolo 
uschovat) a přináší prospěch i okolí. Jak? 
oživuje ulice a různé zapadlé kouty, zlep-
šuje situaci lidí z dopravně hůř dostupných 
lokalit, ulevuje motorové dopravě a snižuje 
zatížení obyvatel hlukem a emisemi z do-
pravy. Údržba systému a kol navíc vytváří 
pracovní místa. pokud člověk přesedne při 
svých běžných pochůzkách z auta na kolo, 
velmi pravděpodobně si zlepší náladu 
a objeví ve svém okolí místa, o kterých 
neměl potuchy. V dlouhodobém horizontu 
také značně odlehčí zdravotnictví, a to ne-
jen tím, že zapracuje na fyzičce, ale navíc 
ve městech, kde se hodně jezdí na kole, 
bývá nižší nehodovost.

Za hranicemi se kola sdílejí běžně
Ve světě, zejména pak v evropě, je 
bikesharing běžnou záležitostí. Většina 
velkých města v okolních zemích má svůj 
systém, který místní obyvatelé i turisté 
hojně využívají. Berlín, Krakov, Budapešť, 
Vídeň, mnichov, Salcburk, Brusel… tam 
všude se můžete zaregistrovat a za mírný 
poplatek brázdit ulice na bicyklech, které 
si půjčujete a vracíte doslova na každém 
rohu.

nemusíme však zůstávat jen v evropě. 
Stojany s koly k půjčení najdete i v mont-
realu v Kanadě, ve Washingtonu D.C., do-
konce i v mexico City. Své vlastní systémy 
sdílení kol už připravuje například Katar 
a další africká i asijská města.

Všechny systémy vypadají trochu 
podobně: v centru města bývají stojany 
od sebe vzdáleny zhruba 200–400 m, 
na periferiích cca 700–1000 m. Stojany 
obvykle navazují na síť mhD. V dnešní 
době se ke správě systému hojně využí-
vají moderní technologie – GpS, internet 

a chytré telefony. Každý model 
je v něčem specifický, ale jedno 
mají společné: největším nepříte-
lem jsou krádeže a vandalismus.

Je pravdou, že nejspíš nikde 
na světě není bikesharing ziskový. 
Systém proto bývá buď finan-
cován formou dotací, většinou 
z městských rozpočtů, nebo pro-
tislužbou, kdy reklamní společ-
nosti zřizují a dotují bikesharing 
výměnou za reklamní prostor 
ve městě. Jako nosiče reklamy se 
koneckonců dají použít i samot-
ná kola. 

V osmnácti městech po celém 
světě dnes najdete systémy 
sdílení kol s výraznou českou 
stopou. například v devíti 
městech Velké Británie, v pol-
sku, ve Francii, v Saúdské arábii 
a na Gibraltaru totiž provozuje 
místní bikesharing česká společ-
nost homeporT.

HomePoRT – průkopník 
českého bikesharingu
Společnost homeporT založil 
původem britský podnikatel 
Charles Butler v roce 2004. pů-
vodně mělo jít o sdílení doprav-
ních prostředků k odvozu zboží 
nakoupeného v řetězci Datart, 
který pan Butler spoluzakládal. 
na bikesharing se společnost 
začala zaměřovat v roce 2006 
a už v roce 2009 spouštěla první 
projekt ve francouzském městě 
la rochelle, kde typická žlutá 
kola potkáte v ulicích dodnes. 
I v současné době, kdy společ-
nost expanduje do celého světa, 
je vývoj pořád soustředěný 
výhradně v České republice 
a i výroba je z 98 % česká.

„V zahraničí se nám daří nad očeká-
vání dobře,“ tvrdí zakladatel společnosti 
Charles Butler. „V la rochelle fungujeme 
už sedm let, teď jsme i v tendru na bike-
sharing v Singapuru. náš nejúspěšnější 
projekt se ale nachází v polské Bydhošti. 
Jedno kolo tam zaznamená denně i více 
než osm výpůjček.“

ne nadarmo se ale říká, že doma není 
nikdo prorokem. Za poslední roky prodal 
homeporT více než deset tisíc kol 
a tisíc stojanů do celého světa. Zatímco 
například petrohrad nebo oxford už kola 
od homeporTu dávno brázdí, v praze 
provozuje zatím jen pár stojanů v Karlíně 
jako laboratoř nápadů a jejich testování.

„neustále zdokonalujeme náš systém 
tak, aby byl pro uživatele přehlednější 
a jednodušší,“ zdůrazňuje Charles Butler. 
„Uživatel se může zaregistrovat přes 
webový portál, přes mobil, nebo dokonce 
přímo přes registrační terminál u stoja-
nu. Snadné je i vrácení kola. nabízíme 
také různé varianty plateb za využívání 
systémů. Je možné hradit půjčovné 
od hodiny, což se vyplatí turistům, nebo 
si pořídit třeba tarif na týden, na měsíc 
nebo na rok.“

homeporT má ale ještě jedno eso 
v rukávu – speciálně vyvinuté, velmi 
odolné elektrokolo, které přežije i hrubé 
zacházení a nepřetržitý pobyt venku, a to 

i na sněhu či dešti. Stojany na tato elektro-
kola slouží zároveň jako pohodlné dobíjecí 
stanice, kde uživatelé nemusí manipulovat 
s žádnými dráty nebo kabely. Dobíjení je 
totiž integrováno v zámku. homeporT 
už je v praxi vyzkoušel v oxfordu a nyní 
by je rád nabídl praze. Věří, že právě elek-
trokola přesvědčí i ty, kteří by na běžné 
bicykly nesedli, a bikesharing v praze 
pomohou zpopularizovat.

„přijde mi to jako nejlogičtější řeše-
ní pro město, které je velmi kopcovité. 
Dostat se třeba z Karlína na Žižkov nebo 
od řeky na letnou je na šlapacím kole 
vážně fuška. ne každý chce a může přijet 
do práce nebo na schůzku celý zpocený. 
elektrokolo je novou generací bikesha-
ringu a do pražského terénu je zároveň 
nejlepším řešením, pokud tu bikesharing 
chceme brát vážně a stojíme o to, aby se 
ho veřejnost naučila využívat,“ shrnuje 
Charles Butler.

Budoucnost bikesharingu v Praze
To, že by praze systém sdílení kol slušel, 
si už uvědomil i magistrát hlavního města. 
V současné době se připravují podmínky 
výběrového řízení. Jeho vítěz by měl praze 
dodat tisíc kol i stojany 
a pět let provozovat celý 
systém. Do výběrového 
řízení se hodlá zapojit 
i homeporT, který nabí-
zí 500 běžných kol a 500 
elektrokol a tentokrát 
chce spojit síly s kon-
cernem elToDo.

„pro nás je bikesha-
ring zajímavou příleži-
tostí,“ říká marat Saber, 
výkonný ředitel společ-
nosti elToDo. „neustále 
rozšiřujeme portfolio 
svých činností a oborů 
působnosti. Sami vyvíjíme 
koncept smart city, který 
by měl do budoucna lidem umožnit žít 
v čistších, bezpečnějších a příjemnějších 
městech než doposud. Sdílení kol do to-
hoto našeho řešení zapadá jako další dílek 
do stavebnice.“

Zástupci obou společností si od spo-
lečného projektu slibují mnoho. home-
porT má k dispozici unikátní bicykly 
a v praxi ověřený software pro správu sys-
tému. elToDo může nabídnout zázemí 
koncernu, který má zkušenosti s řízením 
dopravy, s projektováním a inženýringem 
i integrací pokročilých technologických 
řešení.

„prahu známe jako málokdo,“ uvádí 
marat Saber za společnost elToDo. 
„máme tu v provozu dopravních dispe-
čink, fungující 24 hodin denně. neustále 
máme v ulicích několik servisních vozidel, 
jejichž posádku tvoří zkušený technický 
personál. Jsme schopni pružně reagovat 
téměř na jakoukoliv situaci, zajistíme pře-
vozy, opravy, technickou podporu. navíc 
nejsme jen pražská firma, střediska máme 
i v jiných městech, například v Brně, os-
travě nebo v hradci Králové a na dalších 
místech České republiky. pokud by se náš 
společný bikesharingový projekt dobře 
rozjel a bylo by možné ho rozšířit i mimo 
území hlavního města prahy, nepředstavo-
valo by to pro nás žádný větší problém.“

Jak soutěž dopadla, bychom měli zjistit 
zřejmě nejpozději v roce 2018. To už by měly 
po městě stát stojany a v nich kola, která si 
bude kdokoliv moct vypůjčit a používat, aniž 
by si je musel kupovat a starat se o ně. 

podle modelů společnosti homeporT 
se s využitím sdílených kol zkrátí doba 
nutná k překonání vzdáleností do dvou ki-
lometrů o 50 procent a podíl cyklodopra-
vy vzroste z jednoho procenta v roce 2016 
až na 15 procent v roce 2020.
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